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 دهیچک
یسازکوچکازتهرانییزداتراکمبهلینجهتیاصولیراهکارهاازیکینظربه
آنبدرکشدورموضدوعهنیقدواندرهرچنددکهیراهبرد.باشدیمدولت(یساز)چابک
کدهنسدبتبدهیمحددودنررریباساختارمتمرکد موجدودوتساسدامااستشدهحیتصر
رد،یپد یمدصدور ...ونهدادمدرد یهاسازمان،یمحلیاداریواحدهایهاتیصالح
نظا درحوزهیکلیهااستیستحققوکشوراندازچشمسندافاهدبهیابیدستامکان

ادارهیالردومدورددریشدیبازاندرونیااز.داشتنخواهدوجوددولتیسازکوچک
.استمحتو یضرورتتمرک عد کردیروباییاجراویادارنظا یبازمهندسوکشور
اصدل81بندد:جملهازوطهمربیقانونمستندا ازستیبایمیسازکوچکبهلینیبرا
نهیزمدرموضوعهنیقوانریساویادارنظا یکلیهااستیس81بند،یاساسقانونسو 

تداجسدتبهرهعملدر،ییتمرک زداوکیالکتروندولتاعمالدولت،یسازکوچک
کدردیروبداپدژوهشنیدادر.افدتیدسدتیادار-یحقدوقیدیزداتراکمکیبهبتوان
درتهدرانازیدیزداتدراکمیسدن امکانبرشودیمیسع،یکاربردویلیتحل-یسیتوص
اسدتوارمبندانیدابدرمقالدهیاصدلفدر .شودپرداختهدولتیسازکوچکتحققپرتو
فعدلصدرفودولدتیسدازکوچکحوزهبامرتبطنیقوانیاجرادرصور کهاست

.بودنخواهددسترسازدورتهرانازییزداتراکمربط،یذنیمسئولجانبازخواستن


تمرکد تهدران،ازییزداتراکمدولت،اندازهدولت،یسازکوچک:یدیکل واژگان
.گرایتصددولت،یتیحاکمدولت،یادار-یاسیس

                                                                                                                                                                                                     

 vrostami@ut.ac.ir(مسئولسندهینو)،تهران،ایرانتهراندانشراهیعمومحقوقاریدانش.8

،تهران،ایرانتهرانقا یتحقوعلو واحدیاسالمآزاددانشراهیعمومحقوقیدکتر.2
mohammad.zereshki@yahoo.com 



89زمستان،56،شمارهیکموبیستمی،سالپژوهشحقوقعموفصلنامه 22
 

 

 مقدمه
جایراهونقشدولتوحقدوقدرحیدا جمعدیبشدرهمدوارهازمقدوو وموضدوعا 

اخلهدرساماندهیبهآنبودهاست.کمومناقشهبرانری ازحیثحدودوثغوروچرونریمد

هدایدولدتدرکیفاینمداخلهتابعیاستازمنشاء،نوعوماهیدت،کارکردهداوصدالحیت
ادارهجامعهوماهیترابطهمیاندولتوشهروندانونظا حقوقیحاکمبرآنهداکدهدربسدتر

هایسیاسدی،اجتمداعیرحوزههاورویکردهایمختلف،دزمانومکانوباعنایتبهدیدگاه

هاوتحدوو مختلسدیروبدروبدودهوهسدت.درواقد ،نقدشوجایرداهواقتصادی،باتساو 
دولتدرادارهامورعمومیورابطهآنبامرد تابعیاستازمنشاءونوعدولدتوچردونری

منیدتازیدکتوازنیکهمیانکارکردهایپارادوکسیکالدولت،یعنیتامینوحسد نظدموا
هایشهروندانازسویدیرر)بویژهباعنایتبهمسهو ورویکردنسدبتسووحقوقوآزادی

بهعدالتونسبتدرنظرگرفتهشدهمیانبرابریوآزادیوهمچنینفردگراییوجمعررایدی

 (.2-8939:8شود)یاوری،درهرنظا حقوقی(برقرارمی

 در وز  شر عنوان به را دولت که بودند هاکالسیک-براللی ابتدا دولت، سیاسی اندیشه در

 نرهبدان دولدت عندوان بده دولدت از رو،ایدن از دانستند،می حداقلی را آن وظایف و نظرگرفته

8شب
2ژاندار  یا پلیس-یادولت و 

 امنیدت و نظدم دولدت،تدامین عمدده بردند.رسدالتمی نا  

 تددری  بده جوامد ، شددن ترصنعتی و تکنولوژی درش با که این تا بود مسالهمالیا  و عمومی

 تواندای  بده اعتقداد دلیدل بده و 8391 دهده کدرد.در پیددا افد ایش هداتکالیفدولت و وظایف

 اقتصدادى بحدران اثدر در کده مصدائبی با مقابله براى حلراه درارائه هاکین ین و چپ نیروهاى

 گیدرهمه هاىبیمارى و گرسنر  ترده،گس فقر ونی  بود صنعت شده جوام  در مرد  گیردامن

 کشدورهاى در همردان  رفداه تدامین ایدده بدود، کشانده ورطهناامیدى به را انسان هامیلیون که

 یدا حداکثری دولت گیریبهشکل من ر امر (.همین8919:96آمد)فیت پتریک، پدید صنعت 

 دلیدل بده سداختاری چنینگیریگردید.شکل پیچیده، و گسترده سازوکارهای با ،9رفاه دولت

4«خددمتعمدومی»کنندده ایسدا دولت عمومی، نظم بر عالوه یعنی بود؛ دولت وظایف اف ایش

 و هداهدایسوسیالیسدتیدرپاسدخروییبدهخواسدتههدایدولدتکمناتوانینی گردید.اماکم
                                                                                                                                                                                                     
1. Necessary Evil. 
2. Police-state. 
3. Welfare-state. 
4. Public Service. 
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 وربدهطد عمدومی خددمت ارائده در رفداه هدایدولدت ناتوانی و جامعه افراد مصرفی تقاضاهای

عمدومی اداره در جدیددی پدارادایم گیریشکل زمینهپیش داری،سرمایه کشورهای در مناسب

شدودمی یاد8نوین دولتی مدیریت یا عمومی اداره جدید پارادایم عنوان به آن از که شد دولت
(Hughes, 2012: 56.) 

اردنظریدا بد2پردازاناقتصدادینئولیبرالیسدم،نظریه8391درفضایاصالحیاواخردهه

هایاقتصادیواجتماعی،برآزادسازیاقتصادیومبنیبرل و دخالتدولتدرعرصه9کین 

هایبخشخصوصیدرادارهعمومیتاکیددکردندد.آنهدابداانرشدتنهدادنبدراحیایارزش

ناکاراییدولتوه ینهروبهاف ایشناشیازدخالتدولت،راهبدردیراارائدهدادنددکدهدر

4نتکیهبرسازوکاربازار،اساسمحسدو ودولدتمناسدبدرقددوقامدتدولدتحدداقلآ

سدازی،کوچدککدردنبخدشعمدومی،هدایخصوصدیشدد.درایدنالردو،ارزشتصورمی

یافدت.درایدنتروی مدی6ییدرقالبمکتباقتصادینئولیبرالیسمزدازدایی،مقررا انحصار

داردراروپدا،پدرچم9تداچرمارگدار درآمریکداو5ردانیررونالدددهه،سیاستمدارانینظیدر

سدازی،ارتقدایعملکدردبخدشعمدومیواصالحا اقتصادیواداریبامضدامینخصوصدی

شدوندوآنهداتوانسدتنداستسادهازفنونبدازاردرعرضدهکداووخددما عمدومیشدناختهمدی

بدامطدر 8311ازسال(.Yesilkagit, Vrise, 2002: 582اصالحا مدیریتیراعینیتبخشند)

سدااری،اتوماسدیون،،موضوعا دیرریچونبرون1سازیشدنموضوعا مرتبطباکوچک

(.Cheng & Yen, 2014: 367ادغا واکتسا همپابهمتدوننظدریحقدوقیوادارینهادندد)

(،Osborn, 1993گریدولدت)وکاهشتصدی3گرایانهبازآفرینیهایاصال همچنیننهضت

(دردسددتورکددارPolit, 1980)81(ومدددیریتدولتددینددوینHood, 1995گرایددی)مدددیریت

اصالحا اداریکشورهایزیادیدرسراسرجهانقرارگرفتند.

سیاسیکشورواندیشهفرمانروایدانریشده-توانازتمرک گراییکهدرساختارحقوقیمی
                                                                                                                                                                                                     
1. New Public Management (NPM). 
2. Neoliberalism. 
3. Keynes. 
4. Minimal State. 
5. Neoliberalism. 
6. Ronald Raegan. 
7. Margaret Thatcher. 
8. Downsizing. 
9. Reinventing Government. 
10. New Public Management. 
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هرتهراننا برد.دلیدلوجدودیووجدوبیتدراکمترینچالششدوانیدهاست،بهعنواناصلی

توانتمرک شدیددرآندانست.بهواق اگدرتمرکد یوجدودنداشدتهباودرتهرانرانی می

زدایدیازتهدرانتوانبهتراکمباشدتراکمینی وجودنخواهدداشت.بانیلبهتمرک زداییمی

هاتنهابازیررانبالمنازععرصهیکهدولتدردوران(.8935:4دستیافت)جاللی،زرشری،

شدوندوتوزید اقتددارعمدومیازنهادهدایرسدمیبدهبخدشادارهامورعمومیمحسو نمی

خصوصددی،نهادهددایعمددومیوبددازیررانمحلددیوفراملددیبددهرسددمیتشددناختهشدددهاسددت،

 ,Rhodes)شدودمددرنمحسدو مدی8هدایحکمراندیگریازجملدهمهمتدرینظرفیدتتنظیم

Hough & butcher, 2014: 17.) 

هایحقوقی،سیاسدیوفرهنردیبسدیاریتحققالرویحکمرانیخو درایرانباچالش

توانبهتمرک گرایدیدولتدیودرسطو کالن،میانیوخردروبرواست.ازمهمترینآنهامی

پیآناستتداری یومدیریتکشوراشارهکرد.حکمرانیمطلو درتمرک درنظا برنامه

نقشدولترادرحدهماهنگکنندهوپاسدارقوانینمحدودکندوازارائهخددما مسدتقیم

آنبرایشهروندانبکاهدوتاحدامکان،بهبخشخصوصی،یعنیخدودشدهروندانواگد ار

نمایدتابهمعنایواقعیدموکراسییعنیحکومتمرد برمرد نائلشود.

مطر درموردحلمشکال تهرانبهساختارنظدا حکدومتیکشدورهاییکیازدیدگاه

هایتراکمفی یکیدرتهراناشارهدارد.ایندیدگاهتمرکد وتمرک گرایدیدربهعنوانریشه

هادرتهراندانستهومعتقداسدتبدانظا سیاسیکشورراعلتاصلیت م امکانا وفعالیت

تدر،تمرکد فی یکدییاسیواقتصادیبدهسدطو پدایینشکستناینتمرک وتسویضقدر س

هاهمبهتدری شکستهشدهودرسدایرنقداسسدرزمینپراکنددهیعنیتراکمجمعیتوفعالیت

گیدریفضدایهدرکشدور)توزید خواهدشد.طرفدارانایندیدگاهبرایناعتقادندکهشدکل

گیرواجدرادرنهدادکارهایتصمیمجمعیت،فعالیت،امکانا و...(باساختارحکومتوسازو

دولتارتباسمستقیموتنراتنریدارد.ایدنارتبداسدرکشدورهاییکدهمنداب اصدلیوعمدده

تولیددراختیاردولتقدراردارد،ازکشدورهایدیردریکدهدولدتدرامدوراقتصدادیکمتدر

ایشکلگرفتهدهکند،بیشتراست.درچنینکشورهایی،دستراهاداریبسیارگستردخالتمی

کهگ شتهازساماندادنامورسیاسیواداری)یعنیبرقدرارینظدموامنیدت،اجدرایقدوانین،
                                                                                                                                                                                                     
1. Governance Capacity. 
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کنددوبدهرسیدگیبهجر وتخلفو...(،زندگیاجتماعیواقتصادیجامعهرانید ادارهمدی

ثیررایابیفضدایکشدورحدداکثرتدادهدوازاینراهدرسامانآنجهت،هدفوسازمانمی

تدوانبدهایدنمهدمدسدتیافدتکدهتمرکد یداعدد تمرکد گد ارد.بندابراینمدیبرجایمی

گیریدرساختارحکومتیبررویسازماندهیفضاییهرکشوراثرگ اراست.تصمیم

ایاستکهدرکلیهکشورهابهعندواناقددامیمقوله«سازیدولتکوچک»بایداف ودکه

توانسازیدولتمیشود.ازکوچکتاریاقتصادازآنیادمیزیربناییجهتاصالحا ساخ

21اندداززداییازتهرانیادنمدود.سدندچشدمبهعنوانیکیازراهبردهایاساسیبرایتراکم

سالهتوسدعه،همردیهایپن هایکلیاصلچهلوچهار قانوناساسیوبرنامهساله،سیاست

کده44هدایکلدیاصدلورزند.سیاسدتکیدمیسازیوکوچککردندولتتابرخصوصی

سدازیبداسازیدولدتوخصوصدیگ رددرحوزهکوچکچندینسالاستازابالغآنمی

تواندلیلاصلیاینعد موفقیترادرساختارتمرک گدرایشکستمواجهشدهاستکهمی

وصدیوذا کشور،اقتدارگراییمقاما حاکموعد تمایلبهواگ اریاموربهبخدشخص

ل اساختاردهیم ددسدازمانهدایدولتدیبدابهیندهکدردنمحورقانوناساسیدانست.دولت

یکدیازاصدولاصدالحا اداریمددیریتساختاراداریوکوچکسدازیخددما عمدومی

سیاسدی-دولتینوینمیباشدکهازنظرنرارندهنیازمنداصالحا اساسیدرساختارحقدوقی

 ل  بازنرریدربرخیاصولقانوناساسیاست.کشوروچهبسامست



 تهران در گسترده تراکم و تمرکز در آن نقش و رانیا در دولت اندازه .1
تاثیرتحوو بنیادیندرحیدا بشدریومددیریتآنوبداکداهشنقدشوتحتامروزه

هداووههاواف ایشنقششهروندانونهادهایغیردولتیدرایدنامدروتغییدرشدیاقتداردولت

مدرنیتهویامسالهجهانیشدن،اب ارهایناشیازتحووتیچونگ ارازمدرنیتهبهسویپست

دیرردولتبهعنوانتنهاعاملتنظیمامورعمومیمطر نیستوعوامدلوبدازیررانیخدار 

هدایمختلدفمدرد هاونهادهایغیردولتیمتشکلازگروهازدولت،یعنیشهروندان،ان من

هدایمختلدفویدانهادهدایصدنسی(درهادرحوزه)مانندنهادهایحمایتازحقوقوآزادی

کنارنهادهاوعواملمحلینسبتبهدولتمرک یوهمچنیننهادهدایفراملدیدرادارهامدور
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(.8939:89اند)یاوری،هاییگاهتعیینکنندهیافتهعمومی،نقش

شودولد ادولدتراساسسیستممتمرک ادارهمیکشورماازجملهکشورهاییاستکهب

هایسیاسدی،ایدرادارهامورکشوردرسطو مختلفدارد.درایننظا ،مولسهنقشگسترده

ری یفضاییوتوسدعهکشدورایسدااداری،اقتصادیواجتماعیبیشتریننقشرادرنظا برنامه

بدهصدور همردونوهماهندگظداهرهادرنقداسمختلدفکشدورکنندوچوناینمولسهمی

شوندول امناب وامکانا موردنیازمرد همبدهطدوریکسداندرتمدا نقداسجغرافیدایینمی

هداوگیریکدانونایاف ایشیافتهوباعثشکلهایمنطقهشوند،درنتی هنابرابریتوزی نمی

جمعیدتدرسدطحکشدورهدایرشددوتوسدعهدرتعددادیازمراکد وتوزید نامتعدادلقطب

(؛امریکههماکنوندرپایتخدتشداهد8913:863پناهوپورموسی،قالیباف،ع  شود)می

آنهستیم.استقراردرازمد دولتاقتددارگرایمرکد یدرتهدران،سداختارسیاسدیواداری

ریدد ینمددودهاسددت.پیامدددطبیعددیایددنشددیوهمتمرکدد کددهمتمرکدد یرادرایددنشددهرپایدده

گیریدرهمهشقوقزندگیاجتماعی،سیاسیواقتصدادیرامعطدوفبدهادارهومیدلمیمتص

هداینسدبیفراواندیرادرایدنهداوم یدتنظامیدیوانساور،مقتدروتمرک گرانموده،جاذبه

هایپیرامونیآنای ادکردهاستکهنتی دهطبیعدیآنزهکدشنمدودننقطهکانونیوحوزه

یت،فعالیتوامکانا اقتصادیواجتماعیبدهایدنمحددودهجغرافیداییبخشوسیعیازجمع

تدوانبده(.ازمهمتریندویدلایدنامدرمدی8914:53بودهاست)وزار مسکنوشهرسازی،

مواردزیراشارهکرد:

عالقدهشددید-گرایاندهوحداکمیتیدولدت؛ عد تسکیکاصولیاعمالتصددی-الف

گستردهشددنخددما اجتمداعی-هان ا خدما توسطدولت؛پمدیرانسیاسیودولتیب

مصادرهوملدی-رشدشهرنشینیوتوسعهکمیخدما ؛ث-دولتبهدلیلرشدجمعیت؛ 

-هدایبیمدهخصوصدی؛ هداوشدرکتهایخصوصیازجملهبانکشدنبسیاریازشرکت

دولتدیشددنمددارس،-المللدی؛ هایمدالیوت داریبدینتحریم-وقوعجنگتحمیلی؛چ

-شددند؛ هاومراک توانبخشیو...کهپیشازآنبهصدور خصوصدیادارهمدیبیمارستان

هاوموسسا دولتیجدید.ای ادسازمان

ازآن اکهحرکتبهسمتتمرک زداییدرحالحاضربهیکدورباطلشبیهشدهاسدت
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یقانونر اراندرمرحلدهعمدلوارددسدتراه)بهآنمعناکهانتظاربهبودوتمرک زداییازسو

شودکهخوددچاربیماریتمرک اسدتوخدودایدنتمرکد اجدرایقدوانینحتدیاجراییمی

کند(،ل ابرخورددرقالببهبودج ئیوتددری یچنددانتمرک زداییرابامشکلمواجهمی

ا اداریواجرایدیروراهکدارمناسدببدرایاصدال نظدرسدد،ازایدنثمربخشبدهنظدرنمدی

خواهدبود.«بازمهندسیساختارادارهکشوربهصور اساسیودرقالبالروییکالن»

بایداف ودکدهنظریدهتقسدیماعمدالدولدتبدهحاکمیدتوتصددیدرنحدوهتنظدیمنظدا 

هایاصال ساختارادارینی تداثیرمسدتقیمداشدتهاستخدامیوساختاراداریوهمچنینبرنامه

(.8916:54ت)توازنیزاده،اس

هادرفرآیندتوسعهوبهمنظدورتسدهیلدرهادرنقشوکارکرددولتباوجودتنوعنظریه

تواندردوطیفموردبحثهارامیفرآیندیادگیری،مباحثمرتبطبانقشوکارکرددولت

قرارداد:

:8911)طباطبدایی،را(گدنقشحاکمیتی)تسهیل-گرا(، گرا)مداخلهنقشتصدی-الف

(کهدرذیلبدانخواهیمپرداخت.49


 یتیحاکم دولت .1-1

مادهواحدهقدانونتعیدینمرجد دعداوی» درنظا قانونر اریایراننخستینبارباتصویب

،تقسیماعمالدولدتبدهحاکمیدتوتصددیبدهطدور8919دراردیبهشت«بینافرادودولت

اصدطال عمدلحاکمیدتازم درایحقدوقاداریفرانسدهضمنیموردشناساییقرارگرفت.

شدالوده«هدانریدوپدان ی»واردادبیا حقوقیکشورایرانشدهاست.ظاهرابدرایاولدینبدار

)تدوازنیزاده،رید یکدردتقسیمعملیا دولتیرابهاعمدالحاکمیدتواعمدالتصددیپایده

54مداده«الدف»نبارقانونرد اردربندد(.درقوانینپسازانقال نی برایاولی8916:61-52

بنددیجدیددیقانونبرنامهسو ،تعریسیاجمالیازاعمالحاکمیتدولتارائهکردوتقسدیم

قانونمدیریتخدما کشدوریبدهتعریدف1راج بهاعمالتصدیارائهنمود.همچنینماده

یدنمدادهقدانونی،امدورامورحداکمیتیپرداختدهومصدادیقآنرانید ذکدرکدردهاسدت.درا

حاکمیتیآندستهازاموریتعریفشدهاستکهتحققآنموجباقتداروحاکمیتکشدور
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منددیازایدنندوعاست،مناف آنبدونمحدودیتشاملهمدهاقشدارجامعدهگردیددهوبهدره

شود.خدما موجبمحدودیتاستسادهبرایدیرراننمی

ر،تحقیقا بنیادیواطالعدا ملدیاخدتالفنظدرالبتهدرخصوصمصادیقیازجملهآما

بینحقوقدانانوجوددارد،بهاینمعناکهاکثرحقوقدانانامورفوقراج ءوظایفحداکمیتی

دانندواعتقاددارندکههنوزمرزهایمسهومیوظدایفحداکمیتیوتصددیدولدتدولتنمی

تدوانبدیناعمدالآیدکهنمدیهنظرمی(.)ب96-8916:94باشد)توازنیزاده،کماکانمبهممی

تردیددهرچدهدایدرهمصدادیقاعمدالگرایانهتسکیکذاتدیقائدلشدد(.بدیحاکمیتیوتصدی

گریدولتخواهددترباشد،موجدصالحیتبرایتصدیحاکمیتیازمنظرقانونر ارگسترده

شدورمانعدالوهبدرشدونهایتادرساختاردولتتاثیرگد ارخواهددبدود.ازآن داییکدهدرک

تمرک سیاسیباتمرک ادارینی مواجههستیم؛تقریباتمامیتصمیما درپایتختاتخاذمدی

تواندتمرک وتراکمدرتهرانراتشددیدنمایددوشود،ل اتسسیرموس ازاعمالحاکمیتیمی

نتدای ذیدلبالعکساگرقانونر اربرایدولتنقشحاکمیتیبهمعنایواقعیآنقائدلشدود،

بینیاست:قابلپیش

دستیابیبهنتای بهجایتوجهبهفرآیندها،ای ادانعطدافدرقدوانینومقدررا وکداهش

آنهاوبهطورکلیای ادانعطافدرشرایطکاری،برایان ا بهترکارهادردولدت،تسدویض

شددهروندان،بیشددتراختیارا ،توجددهبددهکددارایی،مشددارکت،تددامینخدددما مددورداقتضددای

سااریخدما عمومیبهبخدشسازیفناوریاطالعا ،تمرک زداییحکومت،برونمطلو 

نتای یکهدرصور تحقدق، .(8914:6سازیخدما عمومی)الوانی،خصوصی،خصوصی

اداریازتهرانخواهندداشت.-زداییحقوقینقشبس اییدرتراکم


 گرا . دولت تصدی2-1

دولتدرایدن»توانگست:گرامشکلاستامابهطورکلیمیتصدیتعریفدقیقدولت

هدایاجرایدیبدهروشمتمرکد بدهمنظدورتدامینهاوتنظیمبرنامهنقشمسئولتدوینسیاست

سیاستر اریدرنقشمتصددیدراکثدرالمللیبهنحویاستکهعالوهبرامنیتداخلیوبین

اجتمداعی،صدنعتی،ت داری،زیربندایی،خددما وامورفرهنری،قضایی،اقتصادی،سیاسدی،
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کنندوعمدتاًنتی هاقداما آنبهعندوانرقیدبویدامحددودکننددهبازرگانیو...فعالیتمی

گرادراکثرمواق داراینتای نامطلوبیازقبیل:دولتتصدی«.شودبخشخصوصیظاهرمی

ساوری،قدر ،نادیدهگرفتهشدنشایستهانری هبودننسبتبهوظیسهاف ایشفساداداری،بی

(.8911:44شدود)طباطبدایی،نابرابر،دشواریادارهوهمچنینکاهشمشروعیتحکومتمی

ل ادرهمینزمینهبرنامدهتحدولدرنظدا اداریدرکشدورمانبدهتصدویبرسدیدهاسدت.امدا

کدهنقدشدولدت)کدهتوانچنینگستکهبرنامهمدیریتتحولاداریزمانیموفقاسدتمی

گدراتغییدربیشترتحتتاثیرمسروضا مدیریتسنتیاست(بهنقشدولتحاکمیتییاتسدهیل

گراوب رگبهدلیلوضد قدوانینومقدررا بدهنسد خدود،اعمدالجهتدهد.دولتتصدی

قمدیریتمستقیمودخالتزیاددراموراجراییازطریقتوسلبهاقداما بازدارندهازتشدوی

تاهدایت،باعثتمرک درامور،کاهشرقابت،محدودیتعمدلوندابرابریقددر درهمده

ارکانمدیریتشدهاست.بههمدیندلیدل،اندیشدمندانوصداحبنظرانتوسدعهبدرتغییدرنقدش

گرابهدولتحاکمیتی)تسهیلگرا(بهعنوانمهمترینعاملتوسعهتاکیددارندددولتتصدی

(.باتوجدهبدهتکدالیفمقدرربدردولدتدرقدوانینمختلدفوعلدی91-8911:99)طباطبایی،

باشددوبداگرامیالخصوصقانوناساسی،قدرمسلمدولتدرایرانیکدولتکامالتصدی

تدواننقدشدولدتسیاسیمتمرک درکشوروپیروآندرتهران،می-توجهبهساختارحقوقی

گرادرتهرانراملموسدانست.تصدی



 آن یسنج نسبت و مختلف ابعاد در دولت نقش یفایا بر یاساس قانون لزاماتا .2

 تهران در ییتمرکزگرا با
 تمرک زدایی و دولت ح م کردن کوچک بر ویژه صور  به نوین دولتی امروزهمدیریت

 ایدن تحقدق جهت جدید نهادهای ورود برای را شرایط و نمایدمی تاکید ساختارهایدولت از

نظدا سیاسدیایدران،نظدا منحصدربده(.8935:28آورد)زارعی،ع ی محمدی،می فراهم امر

ایرادرتحدولمددیریتیوسدازمانیفردیاستکهبایدتئوریاصالحا اداریبدومیشدده

(.براساسایدهحکمرانیخدو ؛8919:85خودمورداستسادهقراردهد)داناییفردوعباسی،

توانندنواقصیکدیرررابرطرفکنندوخالءهدارکنارهممیدولت،بازارهاوجامعهمدنید
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هاراپوششدهند.دولتبایدتوانمندوچاوکباشددوآنرداهبازارهداوراپرکنندونارسایی

هداوندد،)هایموردانتظارخودراایساکننددجامعهمدنیراتوانمندکندتاآنهانی بتوانندنقش

سداارییاختیاربهواحدهایاداریمحلینید نقدشبسد اییدربدرونمسلمااعطا(.8939:41

اساس»یاوبسازیآندارد.اصلآزادیاداری،مطابقنظرپروفسوروظایفدولتوکوچک

دهدد.اصدلآزادی(راتشدکیلمدیAuby, 2006: 101«)هدایدولتدیتمرک زداییدردسدتراه

نعتازبازگشتم ددبهتمرک گراییبهحسدا تواندبهعنوانعاملمهمبرایممااداریمی

 (.Faure, 1999: 173آید)

نظا اداریکشورماندرحالحاضدرازچدابکیوز برخدوردارنیسدت.پرواضحاستکه

کدهنظدا اداریکشدورمانبدیشازحددایدناولشود.اینمشکلازدومسالهعمدهناشیمی

انظدا اداریهمچدونفدردیفربدهتدموجبشددهنامتوازناستکهاینامرگستردهوب رگ،

روبایسدتیاقدداماتیدرجهدتمنطقدیکدردنآنازاینامکانتحرکمناسبرانداشتهباشد.

هایمختلفنظا اداریازتوازنسیستمیوز برخوردارنیسدتندان ا پ یرد.دو اینکهبخش

مشدکلراب رگتدر،رح دمدولدتهایمختلفرشدمتوازنندارندکهاینامردرکناوبخش

تدرهایمختلفنظا اداریراضدروریسازیبخشنمودهول و اقداماتیسیاسیبرایمتوازن

سازیساختارمددیریتیایکهدرخصوصمبحثکوچکظاهرانخستینمطالعهساختهاست.

هیا »نزداییدرایرانصور پ یرفتهاست،توسطیکیازکارشناسابخشعمومیوتراکم

پسازارائدهتورسنبهنا تورسنبودهاست.«المللیدرایرانآمریکاییبرایانتقالتوسعهبین

هایتمرک زداییازساختارمدیریتیبخدشعمدومی،بدهتشدریحوضدعیتتعاریفوضرور 

پرداختهوآنراساختاریمتمرکد دانسدتهو8991موجودساختاربخشعمومیدرایراندهه

 (.8352:82رور تمرک زداییازآنتاکیدکردهاست)تورسن،برض

رسدیمبهایننتی همدی44و98،49تا21بابررسیاصولیازقانوناساسیازجمله:اصول

 همردانی، رفداه تدامین برای دولتی محوروتمرک گرااست.چنینکهذا قانوناساسیدولت

 مسدتقیم خددما  ارائده بدا و دهدمی ارائه دولتی خدما  صور  به را عمومی امور از بسیاری

 ندواحی کلیه دادن قرار پوشش ایرابرایتحت(،نهادهایگستردهFloud, 1994: 285) دولتی

 بوروکراسدی و شدودمدی سداختاردولدت پیچیددگی موجدب امدر این نماید؛تأسیسمی امور و
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 امور، کلیه ورای در نیندولتی،چ در شود؛می فربه دولت اصطالحا و کندمی ای اد ایگسترده

 بده قریدب اکثریدت و اقتصداددارد بر کامل و مقتدرانه سلطه دولت، و است نهسته دولت دست

 بدا محلدی، دولتی توسطنهادهای یا و بوده مرک ی قدر  سیطره تحت عمومی خدما  اتساق

م ریداندولتدیهایدولتدیوفرمان بر مبتنی نظا ، شود.اینمی ارائه مرک ی قدر  هماهنری

 (.Zijderveld, 1999: 57-60است)

ازطریقیکتحلیلتطبیقیآمارینکا جالبیرادرارتباسبداکشدورهای8روا دونالد

دهددکدهتعددادکارکندانتوسعهیافتهودرحالتوسعهارائهکردهاست.تحلیلوینشدانمدی

ربیشدترازکشدورهایدرحدالبخشعمومیدرکشورهایتوسعهیافتهبهنسبتجمعیت،بسیا

نسدرکدارگ ار4/5نسدرجمعیدت،811توسعهاسدت.درکشدورهایتوسدعهیافتده،بدهازایهدر

نسراست.ولیمحدل5/2عمومیوجوددارد،حالآنکهاینرقمدرکشورهایدرحالتوسعه

هایولتخدمتکارکناناختالفزیادیباهمدارد.وجودتعدادزیادیازاینکارکناندرد

محلیکشورهایتوسعهیافتهازدویلاصلیایناختالفاسدت.ایدنافدراددرزمیندهخددما 

فردینظیرآموزشوپرورش،بهداشتورفاهاجتماعیمشدغولبدهکدارهسدتندکدهغالبدادر

شدوند.ولدیکارکندانسطحمحلیکشورهایدرحالتوسعهدرحدبسدیارپدایینیعرضدهمدی

کشدورهایدرحدالتوسدعهدرصددبداوییازکارکنداندولدتراتشدکیلهایدولتدیشرکت

(.882-8914:888دهند)ترنروهیو ،می

بایداف ودکهنظا اداریهرجامعهدرادامدهنظدا سیاسدیآناسدتومددیریتاداریدر

هدایهدرنظدا ازطریدقمشیهاوخطگیرد.کلیهسیاستمقا اجرایمدیریتسیاسیقرارمی

هاهسدتندکدهبدهطدورروزمدرهبدینشود.فیالواق همیندستراههایاداریاعمالمیدستراه

تدواناذعداننمدودکدهسدالمتیداکنند.بددینجهدتمدیمرد وزمامدارانارتباسبرقرارمی

شود.اگدرمددیریتسیاسدیراهایاداریمشخصمیبیماریهرنظا سیاسیازطریقدستراه

قوهمتسکرهنظا ومدیریتاداریرابهعنوانانددا وقدوهاجرایدیآنبددانیم،بهعنوانمغ و

ایندوقوه)مغ واندا (بایکدیررروابطمتقابدلومتکامدلدارنددکدهعلدتوضدعفیکدی

(.8919:988هاشمی،)موجباختاللدیرریخواهدشد

هوبهتدری توسعهوتکامدلالبتهدرایراننظا جدیداداریاززمانمشروطیتشروعشد
                                                                                                                                                                                                     
1.Donald Rowat. 
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یافتهاست.ایننظا ازسیستماداریکشورفرانسهاقتباسشدهوهمراهباسیستممتمرکد بدوده

کرداست.درابتداکهح مخدما ووظایفدولتیکمبودسیستمتمرک بهخوبیعملمی

 عمدومیوومشکال حاصلازآندرحددقابدلتدوجهینبدود.امداپدسازتوسدعهخددما

گسترشآنبهسطحکشدوردراجدرایمقاصددگونداگون،سیسدتماداریمتمرکد مشدکالتی

ای ادنمودودرراهتوسعهاقتصادیواجتماعیموانعیبهوجدودآورد.درحدالحاضدرروش

هدایتمرک سببج  عدهقابلتوجهیازکارکناندولتبهتهرانوگسترشافقیسدازمان

سداختوتدداو الردویحکدومتیتدک8رشددنداموزونآنهداشددهاسدت.ستادیدرمرک و

گیریورسو فرهنگسیاسیتمرک گرایانههمراهبداتمرک گراطییکقرناخیر،بهشکل

تمرکدد اداریواجرایددیونهادینددهشدددنآندرسدداختارحکومددت،ذهنیددتجامعدده،فعددالینو

ور یکپارادایموالرویسیاسیمسلطصاحبنظرانسیاسیوحقوقیایرانمن رشدوبهص

درفرهنگسیاسیایرانجاافتاد.رسو اینفرهنگباعثگردیدکهپسازپیروزیانقدال 

اسالمی،همانپارادایمبرتدوینقانوناساسینظا جمهوریاسالمیایراننید حداکمگدردد.

تبدهعملکدردرژیدمرغمنررشانتقدادیتددوینکننددگانقدانوناساسدینسدببطوریکهعلی

ساختمتمرک درمقدمهقدانونهایتکگ شتهکهبهنقدبوروکراسیبهعنوانعارضهسیستم

اساسیوطردورف آنپرداختهشدهاست؛ولیچونماهیتپارادایمم بورموردتوجدهقدرار

نررفتددهاسددت،همچنددانعددوار تمرک گرایددیحکومددتودولددتدراشددکالمختلددف

گیری،تمرک مناب ورشدسرطانیتهرانبهعنوانپایتختمرک قدر تصمیمبوروکراسی،ت

سداختبدودنوتمرک گرایدیاداریواجرایدینظدا جمهدوریهایتدکادامهدارد.شاخص

تواندربسیاریازاصولقانوناساسیردیابیکرد.اسالمیایرانرامی


 دولت یساز کوچک یقانون یمبان .3
هایجدیددریکجامعهدستخوشتغییدراختارخوددرصددندبهاولویتهاباتغییرسدولت

پاسخدهندیامدیریتساختارهایموجودرابهبودبخشند.ال اما اصدلسدو قدانوناساسدیدر
                                                                                                                                                                                                     

شددماریرابددهوجددودتمایددلکارکندداندولددتنیدد بددهاقامددتدرتهددرانتمرکدد راتشدددیدکددردهومشددکال بددی.8
ایکددهبدداانتخددا سیسددتممتمرکدد همددراهاسددتولدد و هددایعمرانددیوسددرمایهآوردهاسددت.بدداافدد ایشح ددمفعالیددت

افدرادورزیددهوکداردانبدهجدایاسدتقراردرمحلدیکدهکارهدابایددارجاعکلیدهکارهدابدهتهدرانبدرایاخد تصدمیم،
ان ا گیردبهمرک کشاندهشدهودرنتی هکلیهاینعواملشرایطکنونیرابهوجودآوردهاست.
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زمینهوظایفدولتوتاکیدآنبرای ادنظماداریصحیحوح فتشدکیال غیدرضدروریو

هایکلدینظدا موجدبشددهتدااصدال وسعهوسیاستاندازتگ اریسندچشمهمچنینهدف

نظا اداریبهعنوانیکیازمهمترینوظایفدولت،هموارهموردتوجهمسووونقرارگیرد.

برنامده»هدایهستراندهموضوعتصدویببرنامده86/82/89188شورایعالیاداریدرمور 

مهمنطقینمودنانددازهدولدتبدودراتصویبکردکهاولینبرنامه،برنا«تحولدرنظا اداری

اصدلسدو قدانوناساسدیتسسدیرنمدود.81توانآنرادرراستایعملیاتینمدودنبنددکهمی

بدهتصدویبدولدترسدید.دربندد«دهبرنامهتحولدرنظدا اداری»نی 8913همچنیندرسال

براینیلبدهسداماندهیسو اینبرنامهبهساماندهینیرویانسانیپرداختهشدهاست.همچنین

هایدولتبااولویدتواگد اریامدوربدهنیرویانسانیراهکارهاییهمچونواگ اریتصدی

قدانونمددیریتخددما کشدوری(،انتقدالکارکندانبدهبخدش89هدا)موضدوعمدادهتعاونی

قانونمدیریتخدما کشوری(،بازخریدسنوا خدمت،ان دا 81غیردولتی)موضوعماده

گاندهبینیشدهاست.دربندهسدتمبرنامدهدهدربخشغیردولتیبهشکلمامورو...پیشوظیسه

هددایاجرایددینیدد بددهراهکارهدداییهمچددون:سدداماندهی،اصددال وتنظددیمتشددکیال دسددتراه

هدایقانونمددیریتخددما کشدوری(،اصدال سداختارتسصدیلیدسدتراه99)موضوعماده

هدایمدیریتخددما کشدوری(واصدال فرآینددهاوروشقانون98اجرایی)موضوعماده

قددانونمدددیریتخدددما 99و95ان ددا کدداربددارویکددرداتوماسددیوناداری)موضددوعمددواد

کشوری(اشارهشدهاست.امااینامررانبایدفراموشکردکهدرکشورمانبسیارندمصدوبا 

ایراایموارد،یکدولدت،مصدوبهشوند!حتیدرپارهچنینیکهتصویبشدهواجرانمیاین

کندبلکهظرفمد زمانکوتاهیپسازتصویبآن،تصویبکرده،نهتنهاآنرااجرانمی

پردازد.طر مهرآفرینکدهدرسدالبایکمصوبهدیررکامالبهنقضغر مصوبهسابقمی

ود.گانهتحولدرنظا اداریبتصویبشد،کامالمغایربابرنامهده8938


 یادار نظام یکل یهااستیس در دولت یسازکوچک .1-3

آن،81هایکلینظا اداریبهتصویبرسیدکهبدهموجدبمدادهسیاست8913درسال
                                                                                                                                                                                                     

مدددور 4613/25196ریددد یکشدددورودراجدددرایمصدددوبهشدددمارهبندددابدددهپیشدددنهادسدددازمانمددددیریتوبرنامددده.8
ران.هیا وزی1/2/8918
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سازیومنطقیساختنتشکیال نظدا اداریدرجهدتتحقدقاهددافسازی،متناسبچابک

همقنندهونیروهدایمسدلحنید نهتنهابرقوهم ریدهبلکدهبدرقدوهقضداییه،قدو8414اندازچشم

باشددندهتکلیفشد.اینامرمویدتکلیفمنطقینمودناندازهدولت)بهمسهدو عدا (آنمدی

،توسدطدولدتوقدتبدا8938صرفاقوهم ریه.درحالیکهاینتکلیفبدهوضدو درسدال

ودنسازیدولدتومنطقدینمدتصویبطر مهرآفرینزیرپاگ اشتهشد.دستیابیبهکوچک

 توانمتوقفبرشرایطذیلدانست.اندازهآنرامی

سازیومنطقدینمدودناجرایینمودنراهکارهایقانونیمصو درزمینهکوچک-الف

پ یریدرمسئولینومقاما کشوربرایپیشبردامدورای ادحسمشارکت-اندازهدولت، 

بستریبهمنداب نستدیوسداختارعد وا-وواگ اریبرخیوظایفبهنهادهایغیردولتی،پ

وجودبخشخصوصی)غیردولتدی(-ایغیرمنعطفوغیرحساسدرمقابلدرآمدها، ه ینه

هدایاقتصدادیوکاهشتصدی-هایدولت،ثکاراوتوانمندبرایپ یرشبخشیازتصدی

هدایواگد اریشدرکت-تسویضاختیاربهمسئووناسدتانیومحلدی،چ-اجتماعیدولت، 

هایاجرایی.هایموازیبیندستراهح ففعالیت-دولتیبهبخشخصوصی، 


 سازی دولت در قوانین عادی . کوچک2-3

(کده81هایکلدینظدا اداری)مدادهاصلسو (وسیاست81عالوهبرقانوناساسی)بند

ند،درباشدسازیدولتومنطقینمودناندازهآنمدیواجدمستندا قانونیدرزمینهکوچک

همهقوانینبرنامهپن سالهتوسدعه)برنامدهاولتداششدم(وهمچندینقدانونمددیریتخددما 

سدازیدولدتکشورینی براینمهمتاکیدا مهمیشدهاست.بهعبارتیدرزمیندهکوچدک

هداباشدد.بررسدینی آنچهکهموردنقداستنهخالقانونیبلکهضعفاجرادراینزمیندهمدی

تدرکدردنآن،طدیدودهدهدهندکهبحثانددازهدولدتوکوشدشبدرایکوچدکنشانمی

گ شته،بهصور یکچالشعمومیفرارویهمهکشورهابویژهکشورهایتوسعهیافتهقرار

دهندکدهکشدورهایتوسدعهیافتدهازسدالگرفتهاست.آماروارقا بهطورمحسوسنشانمی

خودراباهدفکاهشبوروکراسدیدولتدیوافد ایشمیالدیبهاینسو،اندازهدولت8335

ایدندرحدالیاسدتکدهدر(.8913:22اندد)قالیبداف،تدرنمدودهنر رشداقتصادی،کوچک
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کشورمانباوجودتکالیفقانونیمقرربردولتدراینزمینههرسالهبرمید انکمیدتانددازه

هدایخصوصدیوریامدوربدهبخدششودومقاما حاکمتمایلیبدرواگد ادولتاف ودهمی

نبایدایننکتدهراازنظدردورداشدتکدههرگوندهاصدال ودهند.غیردولتیازخودنشاننمی

ت دیدنظردرنقشوکارکرددولتدرفرآیندتوسعه،مستل  شناختدقیقوضد موجدودو

ایناشدیازهاوتهدیدهایآنوتوجهعمیدقبدهتحلیدلپیامددهدریافتنقاسضعفوکاستی

مشکال تحولدرنظا اداریاست.


 های پنج ساله توسعه سازی دولت در قوانین برنامه . کوچک1-2-3

هدایپدن سدالهتوسدعهکشدور،فصدلجدیددیازاقدداما وسدی باتصویبقوانینبرنامه

گیریبرایسازندگیوتوسعهاقتصدادیواجتمداعیآغدازشدد.بداگ اریوتصمیممشیخط

هداییهابهویژهدرراهبردتحولدربخشدولتیبهروشدنیرگدهمشییتاملدراینخطاندک

سددازی،هدداییهمچددونخصوصددیمشددیدرقالددبخددط8ازنهضددتمدددیریتدولتددینددوین

سازیدولتورویآوردنبهتعدیلنیرویانسانی،ت ریقاصولمددیریتبازرگدانیکوچک

خورد)داناییفرد،هایاجراییو...بهچشممیاهسااریخدما عمومیدستردردولت،برون

رفدتحکومدتهدایبرنامدهاولتوسدعه،انتظدارمدی(.هرچندبدراسداسسیاسدت8919:841

تدروناکارآمددتروترشود،نهتنهاایناتساقنیستاد،بلکهروزبهروزفربدهکارآمدتروکوچک

دایدی،بدازهدمقربدانیمشدکال حکومدتهایتمرک زرسدسیاستترشد.بهنظرمیپره ینه

هایطراحیشدهمانندتعددیلاقتصدادیبدههایامنیتیشدکهبرخیسیاستمرک یونررانی

(.8935:886بارآوردهبود)قالیباف،

حلیهدمکدههایدو وسو توسعه،بحثکوچکشدندولتمدنظربودوراهدربرنامه

رهایتوسعهیافتهصاحبت ربهالروبرداریشددهبدودکدهبینیشدهبودازکشوبرایآنپیش

بود.منتهیچندمسدالهدرایدنبرنامدهنادیدده«سااریبرون»سازیوبااصطال هماناخصوصی

گرفتهشد.مهمترازهمهاینکهبخشخصوصیدرجامعهرشدنکدردهبدودودرواقد مرجعدی

حدلرابدهکداراگرکشورهاییکهایدنراهکهبخواهداینوظیسهراان ا دهدوجودنداشت.

اند،بهایندلیلبودهکهبخشخصوصیآنهاآمادگیان دا اند،باتوفیقنسبیهمراهبودهبسته
                                                                                                                                                                                                     
1.NPM. 
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دادنآنوظیسهراداشتهاست.امابخشخصوصیمایدکبخدشخصوصدیسدنتیاسدتکده

شایدنتواندوظایفاجراییخودرابهدرستیان ا دهد.

ربرنامهسو توسعه،بحثمدیریتدولتیندوینوای داداصدالحا اساسدیدرهمچنیند

نظا اداریکشورموردتوجهقرارگرفدت.بسدیاریازفصدولایدنقدانونبدهطدورمسدتقیمبده

سااریباسازیوبرونگریدولت،خصوصیمباحثینظیرتسکیکوظایفحاکمیتوتصدی

نیدرویانسدانیبخدشدولتدیورقدابتیکدردنسازیدولت،تعدیلوبهسدازیهدفکوچک

انددد.درایدنقددانون،بددرایان دا اصددالحا درنظددا اداریوهددایاقتصدادیپرداختددهفعالیدت

(مورد8،2،9،54،861مدیریتبخشدولتی،تکالیسیتعیینشدهکهاهماینتکالیفدرمواد)

رتنداز:هایکلیموادیادشدهعباگیریتاکیدقرارگرفتهاست.جهت

 (54و2و8مواد)دولتنظار وتیحاکماعمالتیتقووهایتصدکاهش-الف ،-

8مواد)امورادارهدریتعاونبخشویخصوصبخش-پمرد ،مشارکتنهیزمکردنفراهم

-،ث(2و8مدواد)یاسدتانویملدفیوظدا یدتوزدرتمرک عد اصلتیرعا-، (54و2و

مدواد)دولدتاندازهکردنیمنطقویسازکوچکبردیتاکباولتدال یتشکگسترشعد 

-،چ(9مداده)یدولتدبخدشیانسدانیروین یتوزوبیترکاصال ویسازنهیبه-، (54و2

آغدازدرآنتعددادبدهنسدبتبرنامدهانیدپادردرصد6 انیمبهدولتکارکنانتعدادکاهش

(.9ماده)برنامه

ری انقرارگرفتهوبدهآنپرداختدهشددهار توسعهموردتوجهبرنامهآنچهکهدربرنامهچه

سدازیانددازهدولدتبداهددفکارآمدداست،موضوعاصال نظا اداریدرقالدبکوچدک

باشد.طبققانونبرنامدهچهدار ،دولدتملد  گردیددکدهتعددادنیدرویانسدانینمودنآنمی

%کاهشیابدد.باتوجده6ایسهباابتدایبرنامهبهمی انهایاجراییدرپایانبرنامهدرمقدستراه

دستراهاجرایی)صرفاکادراداری(،اینموضدوع95بهآمارموجودبرایتعدادنیرویانسانی

مشهوداستکهشاخصم کوردرتحققهدفموردنظدر،عملکدردمناسدبینداشدتهورشدد

پدن یهدابرنامهیهاسالخصراطیدرصدیداشتهاست.چنانچهعملکرداینشا56/2منسی

دارایرشدصدعودیبدوده19،15،14هاینماییمدرسالبررسیکنیم،مشاهدهمیتوسعهساله

هدایمدوردرغدمکداهشدرسدالرشدن ولیداشتهاسدت.امداعلدی13و11،16ودرسنوا 
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ی یدربرنامهمعاونت)اشاره،برآورددستیابیبههدفتعیینشدهدربرنامهمیسرنرردیدهاست

(.8 :8938،48تهران،یاستاندار

عالوهبرایندرقانونبرنامهپن متوسعه،اصال ونوسازیسداختاردولدت)فصدلچهدار (بدر

(،69وزارتخانده)مداده89بده28هداازمحورتوسعهدولدتالکترونیدک،کداهشتعددادوزارتخانده

سازیدولتقدراردادهوکاهشنیرویانسانیوکوچکمدیریتمناب انسانیبارویکردساماندهی

وزارتخانده81شدهاست)البتهباتبدیلسازمانتربیتبدنیبهوزار ورزشوجواندانهدماکندون

بده28هداازدربدنهدولتوجوددارد(.آماروارقا حاکیازآناستکهکاهشتعدادوزارتخانده

سددازیدولددتباشددد.چددراکددهعمددالدررایکوچددکنیدد نتوانسددتیددکسیاسددتراهرشددابدد81

هایادغا شدههمهتشکیال قبلیکماکانبهقو خودباقیست.ازسویدیرردرمدادهوزارتخانه

سدازیدولدتمدوردقانونبرنامهپن متوسعهنی سازماندهی،کاهشنیدرویانسدانیوکوچدک56

شدهاستکههرگونهانتقالبهکالنشدهرهاجد مادهفوقمقرر«الف»لحاظقرارگرفتهاست.دربند

همدینمدادهمقدررشددهاسدت« »درموردمقاما ودرمواردخاصممنوعاست.همچنیندربند

هدایقابدلواگد اریاعدمازرسدمی،پیمدانیو....بدهکهتعدادکلکارکنانهردستراهدرتصدی

قدانون21مداده«الدف»یابدد.البتدهدربندد%کاهشمدی2استثنایاعضایهیا علمیساونهحداقل

برنامهششمتوسعهنی منطقینمودناندازهدولتنی ازنظرقانونر اردورنماندهاست.دربنددفدوق

%درطولاجدرایبرنامدهتوسدعهاز86بایستحداقلبهمی انمقررشدهاستکهمی21ال کرماده

هایاجراییکاسدتهشدود)البتدهبدهاسدتثنایمددارساهح مواندازهدولتوساختارم موعدستر

%بایدتاپایدانسدالدو اجدرایبرنامدهمحقدقشدود.ایدنکداهش6%،حداقل86دولتی(کهازاین

بایسدتازطریدقواگد اریواحددهایعملیداتی،حد فواحددهایغیدرح مواندازهدولتمدی

هداوموسسدا نحاللوادغا سازمانهایسازمانی،اضرور،کاهشسطو مدیریت،کاهشپست

هاوبنیادمسدکنانقدال هاودهیاریهایاجراییبهشهرداریوواگ اریبرخیازوظایفدستراه

اسالمیباتصویبشورایعالیاداریصور پ یرد.

ت ار موجودحاکیازآناستکهاغلباقداما ان ا شدهدرراستایاصدال بخدش

ققاهدافمدوردنظدران امیددهاسدت؛چدراکدهیدکعد  راسدخدرمیداندولتیکمتربهتح

تدوانایدنعدد اهتمدا رابدهشدود.البتدهمدیسازیمشاهدهنمدیمسئوونبرایتحققکوچک
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هانید اقتدارگراییمقاما حاکموعد تمایلبرایواگ اریاموربهبخشخصوصیوسمن

کامالمرتبطدانست.



 ولت در قانون مدیریت خدمات کشوریسازی د . کوچک2-2-3

سدازیهدایمدرتبطبداکوچدکبایدایننکتهرادرنظرداشتکههرچندتاکنونسیاسدت

اند،امادراینزمینهدرقوانینمختلفترتیبداتیدولتدرکشورمانبهسرمن لمقصودنرسیده

هدایکلدیسعه،سیاستاندازتومقررشدهاست.دراسنادوقوانینباودستیهمچونسندچشم

(قانوناساسدیوبده44هایاجراییاصل)هایتحول،قوانینبرنامه،قانونسیاستنظا ،برنامه

طورخاصقانونمدیریتخدما کشوریکدهداراینقدشکلیددیدربوروکراسدیونظدا 

هایغیردولتیدرمدیریتجامعدهاداریکشوراست،نقشومشارکتجامعهمدنیوسازمان

وتغییرنقشدولتازیکمتولیاموربهیکناظر،حدامی،هدادیوسیاسدتر ارمدوردتوجده

تدرینترینوبدااهمیدتقرارگرفت.دراینبینقانونمدیریتخدما کشوریبهعنوانجام 

(.قانون8939:2سندقانونیمربوسبهنظا اداریبهتصویبرسید)طهرانی،مالکیوغسرانی،

کدردنح دمکداریوسدازیوکدمما کشوریبامحدورقدراردادنخصوصدیمدیریتخد

پرسنلیدولتسعیدرکوچککدردندولدتدارد،ازطرفدیکوچدکشددندولدتنسدبت

معکوسباحوزهعمدومیومشدارکتمدرد دارد،یعندیهرچدهدولدتکدوچکترباشددحدوزه

ی،تعدداونیو...تددرومشددارکتمددرد درادارهامددوردرقالددببخددشخصوصددعمددومیفددرا 

(.8919:869تراست)صباغیندوشن،پررنگ

سددازییدداسدداختارادارهحکومددتراهدددفقددراردادهبددهایددندلیددلکددهکوچددکقددانونایددن

سازیدولتازطریدقسازینقشواندازهدولتوبازبینیوظایفدولتوهمچنینچابکمتناسب

هایاصلینظریا مدیریتدولتدیندوینمولسهازجملهعناصروواگ اریوظایفقابلواگ اری،

بدرحداکممبانیو.اصول(8939:99،مالکیوغسرانی)طهرانی،شودوحکمرانیخو قلمدادمی

 باشد:سازیدولتبهقرارذیلمیقانونمدیریتخدما کشوریدرزمینهکوچک

اصدال -، (نقدانودو واولفصدول)دولدتانددازهسدازیمتناسبونقشتبیین-الف

الکترونیدکدولت-، (قانونچهار فصل)آنپویاییودولتیهایدستراهسازمانیساختار
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.براساسفصلدو قانونمدیریتخدما کشدوریوبدهخصدوصمداده(قانونپن مفصل)

هایاجتماعی،فرهنردیوخددماتیازگریدولتدرحوزهاینقانون،بایستیامورتصدی89

اینقانوننی واگ اری86غیردولتیوتعاونیصور گیرد.همچنینمطابقمادهطریقبخش

هدایهایاقتصادیدولترابارعایتاصلچهلوچهار قانوناساسیوسیاستامورتصدی

دهدد.دومسدتندقدانونیکدهابالغیمقا معظمرهبریبهبخشغیردولتیموردتاکیدقرارمدی

ابقآماروارقا درطیسالیاناخیرنداشتهاست؛باضعفدراجرا،خروجیچندانمناسبیمط

اند.اهدافموردنظرآنتحققنیافته


 تهران از ییزدا تراکم در آن نقش و دولت یساز کوچک اهداف .4
درسراسرجهاناتسداق8درطولدودههگ شته،انقال آرامیدرحکمرانیبخشدولتی

گیریدربدارهخددما دولتدیینهدفرویدادهاستکهتصمیمافتادهاست.اینانقال باا

محلیرابهسویمرد سوقدهد.عالقهبهاینپارادایمجدیدادارهدولتدیبدهواسدطهانقدال 
هدایاقتصدادیافد ایشیافتدهاسدت.درایدنپدارادایمجدیدد،سازیفعالیتاطالعا وجهانی

هدایمحلدیکداهشیابددنسد حکومدتهدفاینبودهاستکهقدر حکومتمرکد یبده

(.فل ایکیازلواز گ اربدهدولدتمددرن،رفدتنبده889-8331:818)آندرووگلداسمیت،
گیدریسویعد تمرک استوبددونروا وگسدترشروحیدهتمرک زدایدیوبددونشدکل

 یابد.،دولتمدرننی تحققنمی«شهرها»شایسته

هاوگستردگیحیطهعملکدردآنهداازیدکفدولتدرحقیقتپیچیدگیوپویاییوظای
هداکندکهدولتطرفول و مشارکتمردمیدرادارهامورجامعهازطرفدیررای ا می

درپیرهاییازبرخیوظایفج ئیوغیرضروریباشند.برپایههمیناصل،اکثرکشدورهای
هاییرابدهمرحلدهاجدرا،سیاستدرحالتوسعهازن دیکبهسهدههقبلدرمسیرعد تمرک 

هدایمطدر در،تمرک زداییوجهدانیشددنازموضدوع8311روازسالاند.ازایندرآورده
 (.8311:24)بی ا،2سیاستاکثرکشورهایدرحالتوسعهبودهاست

                                                                                                                                                                                                     
1.Public Sector Governance. 

یسدددازندددهینهادریمسددددرهددداگدددا نینخسدددتبرداشدددتنزمددداندیدددبارا8215ژهیبدددوو8216سدددالراسدددتانیهمددددر.2
قددانونوهیددبلدقددانون،یتددیووویالتیددایهدداان مددنقددانونچددونیمهمددنیقددوان.دانسددترانیدداخیتدداردریددیتمرک زدا

کددهینیقددوان.شدددندبیتصددوسددالنیهمدددرداشددتندشددهر حکددا داخلددهنیقددوانبددهکددها یددووواو یددالیتشددک
 .استامدهیدرناجرامرحلهبهیجدطوربهچراهیه
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،یکدیاز8ای،کمیتهمشورتیسازمانمللراج بهمسدائلاجرایدیوبرنامده2111درسال

 Human Developmentایحکمراندیخدو رادولدتالکترونیدکمعرفدیکدرد)هدشداخص

Report, 2001: 103-105گدردد؛بلکدهبدا(.البتهاینمدلبهخودیخودهددفمحسدو نمدی

تاثیراتیکهبهطورمستقیموغیرمستقیمبرمتغیرهداییچدوندموکراسدیمشدارکتی،انسد ا و

هدداوشددسافیتدارد،بخشددیوکدداراییدرفعالیددتهددا،همدداهنری،اثرمشددیهمدداهنریدرخددط

ایدرجهتنیلبهحکمرانیخو تلقیشدهاست.اینمدلگامیبهسویدموکراسیوسیله

الکترونیکیادموکراسیدی یتالاستودرواق بداسداردنامدوربدهمدرد ،درزمیندهتحقدق

توانددتداثیربسد اییمیکوشد.مدلیکهمشارکتعمومی،مردمساوریوشهروندمحوریمی

اداریازتهرانداشتهباشد.-زداییحقوقیدرتراکم

هدایواردهبدهادارا تهدران،اگدرپیریدری%نامه18نمونه(2916طبقبرآوردها)ازروی

مانندیامسیراداریخدودهایادرکلراکدمیحضوریاربا رجوعرانداشتهباشند،ایننامه

تواندنقشبس اییدرپیشبرداموربدانکیجهدتیماینددولتالکترونیکمیپرابسیارکندمی

زداییداشتهباشدالبتهبااینکهسیستمبانکیکشورتاحدبسیارزیادیالکترونیکدیشددهتراکم

9شدعبهبدانکیدرمرکد تهدران)88گیریان ا شدهمراجعینروزاندهبدهاست.اماطبقنمونه

شعبهازپاسدارگاددرمحددوده8شعبهازپارسیان،8لی،ملتوصادرا ،هایمشعبهازبانک

بازار(معادلکلمراجعینبدهسیسدتمبدانکیدرشدهرفرانکسدور آلمداندریدکروزاسدت

(.مثددالفددوقبیددانرراهمیددتدولددت8936:81نسددردرروز()صددسویوپدداپلییدد دی،9141)

باشد.اییازتهرانمیزدالکترونیکوجایراهویژهآندرتراکم

تدرباشدد.اینکدیررپ یرفتهشدهاسدتکدهدولدتبایددنسدبتاکوچدک،ولدیاثدربخش

تواننددخددما ضدروریوحدداقلچترهدایکشورهاییکهدولتآنهاکوچدکاسدت،مدی

شدودکدهادارهکدردندولدت،بایددازطریدقحمایتیاجتماعیرافراهمآورندد.اسدتدولمدی

«حکمرانددیخددو »ندددهایحکمرانددیمددوثردنبددالشددود،چیدد یکددهبددهآنسدداختارهاوفرآی

نسدریکدهدر441111دهنددکدهازهانشانمی(.یافتهBotchway, 2000-2001: 1-2گویند)می

%بدرایماموریدتیدا1/22اندد،حدداقلروزانهبهتهرانواردوازآن اخار شدده8932سال

اندهندهح مبداوییازمراجعدا حضدوریبدهادارا اندکهنشپیریریمسائلاداریآمده
                                                                                                                                                                                                     
1.The Union Consultative Committee on Program and Question (CCOPQ). 
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(.جالباستبدانیماسدتاندارانکشدوربدهطدورمتوسدطدر8936:9ایودیرران،است)میره

روز44روزاداریدرتهدرانحضدوردارندد.مددیرانشدرکتآ تداحددود51سالبیشاز

را درسالبدهطدورمتوسدطحددودبرند.مدیرانکلادااداریدرسالرادرتهرانبهسرمی

(.آمداروارقدا فدوقبدهوضدو 82-8ا:8939کنند)پاپلیید دی،باربهتهرانمسافر می99

مویدنقشدولتب رگومتمرک درتراکمجمعیتدرتهراناست.

سدازیدولدتدرایدرانبامالحظهمواردفوقبایداذعانداشتکهتوجیهسیاستکوچک

وناساسیبسیارسختاست.قدانوناساسدیدرفضداییانقالبدیتددوینوتصدویبدرپرتوقان

شدهاست.اصولمتعددیازقانوناساسیوظایسیرابردوشدولتنهادهاستکهان ا آنهدا

سازیمغایر آشکارداردکهبامالحظهال اما قانونیفدوق،هایکوچکباپیریریسیاست

شدود،مردرسازیدولدتمحقدقنمدیسازدکهچهبساکوچکرمیایناندیشهرابهذهنمتباد

آنکهدرقانوناساسیشاهدیکبازنرریدراصولفوقال کرباشیم.



 کشورها یبرخ در دولت یساز کوچک یقیتطب مطالعه .5
سازیدولتمرک یدرکشورهایمختلدفتمرک زدایی،راهبردیکلیدیجهتکوچک

یطومتمرکد اسدت.امدروزهدرکشدورهایمددرنجهدانعلدیالخصدوصدرکشدورهایبسد

هایمحلیدرطیسیازامدورخددماتیتداامدورسیاسدی،قلمروهایکارکردیووظایفدولت

گیدرد.امنیتیوقضایییاوظایفصرفنظارتیودستیابینهادهایحکومتمرک یقرارمدی

متیمرکبدرکشورهایهایحکوهایمحلیقدرتمند،بهویژهدرسیستمبهعبارتیدردولت

توسعهیافته،عالوهبروظایفخدماتی،اقتصادیواجتماعی،آنهابهوظایفسیاسی،امنیتدیو

گیدریتدااجدراوپردازندودرمراحلفرآیندینی ازمرحلهتشخیصوتصدمیمقضایینی می

لدیضدعیفهدایمحکنند.درحالیکهدردولتنظار وبازخورددرامورمحلیدخالتمی

هایحکومتیبسیطومتمرک درکشورهایتوسعهنیافته،قلمرووظدایفآنهدابویژهدرسیستم

شودوبهلحاظفرآیندینید درامدوریدرحددبهامورخدماتیوعمرانیسطحیمحدودمی

هدابداگیدریمشدروسونظدار بدرپدروژههایحکومتی،تصدمیمتشخیص،پیشنهادبهسازمان

کند.بنابرایندولتمحلیدرحالدتلتمرک ییانهادهایمحلیآندخالتمیهماهنریدو
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کنددودرحالدتدو درجایرداهاولدرجایراهواقعیومعنادارخودقرارگرفتهوعمدلمدی

کندد.بددیهیاسدتواقعیخودقرارنررفتهوبیشتردرحکمعروسکدولتمرک یعملمی

سدازیترباشد،مسلماکوچدکتروواقعیاداریمحلیکیسیهرچهاعطایاختیاربهواحدهای

پ یرترخواهدبود.حالدریکمطالعهتطبیقدی،حکمراندیمحلدیدرایدرانبدادولتدسترس

شود.برخیازکشورهامقایسهمی

فرانسهبهطورسنتییککشورتمرک گراوبسدیطاسدت،زیدرادرایدنکشدوردولدت)از

اش(مسئولیتتامینعمدهمناف عمومیرابدرعهددهییاشعبمحلیهایمرک طریقسازمان

کند.بااینحال،ایدنتمرک گرایدیدرفرانسدهتداداردواغلبتصمیما عمومیرااتخاذمی

حدزیادیکاهشیافتهوباتوسعهنهادهایدموکراتیدکمحلدیاختیدارا واقعدیوامکاندا 

است.گا اساسیدراینمسیردردهههشتادباان دا مالیزیادیبهحکومتمحلیدادهشده

اصالحاتیدرجهتتمرک زداییبرداشتهشد.نظا اداریفرانسهکماکاندارایکمترینعدد 

تمرک دراروپاست؛اماحرکتیرابهسدمتوضدعیتیمشدابهوضدعیتموجدوددرکشدورهای

(.8939:294،هداوندد)تگرایدیآغدازکدردهاسدهمسایه،بهسویحکومتمحلدیومنطقده

گرابهدولتحاکمیتیشدهاست.تحولیکهمن ربهگ رازدولتتصدی

ایدربدداتصددویبقددانونتمرک زدایددی،تغییددرا عمددده8312درکشددورفرانسددهدرسددال

تدوانآنرامبدداسدازیدولدتای دادگردیدد؛چنانکدهمدیخصوصتمرک زداییوکوچک

رک زداییوجایراهحکمرانیمحلیدرکشورفرانسهتلقینمدود.تحوو اساسیدرزمینهتم

طداگردیددوآنهداازاختیدارهایجدیدیبهواحدهایمحلیاعبهموجباینقانونصالحیت

،ق.ا.کشدور2119(.همچندیندرسدالSchmidt, 1990: 70-110گیدریمنتسد شددند)تصدمیم

بدهموجدب ادارهامدور،اصدال گردیدد.فرانسهدرجهدتبرقدراریتمرک زدایدیبیشدتریدر

اصدالحا بددهعمددلآمدددهتمرک زدایددیبدهعنددوانروشادارهکشددورتعیددینگردیدددواصددل

صالحیتمحلیبهرسمیتشناختهشد.اصالحا اساسدیایدنکشدوردرزمیندهتمرک زدایدی

رانسدهدربازهمق.ا.ف2114هایب رگیدراینجهتبرداشتهشد،درسالادامهداشتوقد 

 خصوصتمرک زداییاصال شد.

ت ربهتمرک زداییدرکشورهایتوسعهیافتهحاکیازایناستکدهموفقیدتآنمسدتل  
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 ,Cheema, Rondinelli & Dennisتقویتمدیریتسیاسیدرهردوسطحملیومحلیاسدت)

ایدرگسدترده(.درم موعدرساختارنظدا سیاسدیفرانسده،شدوراهااختیدارا 12-13 :2007

حوزهمحلیمدیریتخودبرعهدهدارندکهاجدرایآنهدااغلدببدرعهددهشدهرداریدادهیدار

تدواندرخددما شدهری،بهداشدتیوارتبداطی،منتخبشوراست.عمدهایدنوظدایفرامدی

پرسیخدما اجتماعی،امورمالیوادارهاموالعمومی،برقرارینظموامنیت،برگ اریهمه

(.امدوریکدهدرکشدورایدرانعمومدادر214-8919:219...مشاهدهکرد)عباسدی،محلیو

سازیدولتاست.صالحیتدولتمرک یاستواینامرمانعیب رگدرامرکوچک

رود،بدرعهددهدرپاریستقریباتمامیوظدایسیکدهتصدوران دا آنهدادریدکشدهرمدی

دنحکومت،شدهرداریپایرداهقابدلتدوجهیساختبورغمتکشهرداریاست.بنابراینعلی

(.درسایرکشدورهایاروپدایینید 8932:885درنظا اداریاینکشوردارد)عسکریآزاد،

تحووتیمستمردرزمیندهتمرک زدایدیدرحدالر دادناسدت.همچندینحرکدتبدهسدوی

می)بلژیدکوهایآمدوزش)بریتانیدا(،بهداشدت)ندروژ(وامنیدتعمدوتمرک زداییدرحوزه

تواندراینکشورهامشاهدهکرد.عالوهبرایندربسیاریازکشدورها،شدوراهایهلند(رامی

شوند.ایندرحالیاستکدهسدابقامحلیهرروزبیشتردرگیرآموزشونی امنیتعمومیمی

هداداشددتندهدایاداریمحددودیدرایدنحدوزهشدوراهایمحلدیدرایدنکشدورهامسدئولیت

(World Bank, 2014: 152-153برایمثالدرکشورسوئد،شدهرداری.)هداوشدوراهایاسدتان

گیریاجراییدرسدطحمحلدیبدهنماینددگانمنتخدبمدرد حقوض مالیا دارندوتصمیم

ادارهامور«قانوندولتمحلی»هاوشوراهایاستانبایدبراساسواگ ارشدهاست.شهرداری

(.درایدنکشدورامدورصدنای دفداعغیرنظدامی،8932:889عسکریآزاد،رابرعهدهگیرند)

هاوادارهسازمانایمنیازدیرروظایفشهرداریاستکدهتحدتنظدار کمیسدیونپناهراه

هداووظدایف(.نکتدهقابدلتوجدهدرماموریدت8953:89شود)هاشدمی،امورصنای ان ا می

هددایهدایآموزشددیورفداهیدرکدلفعالیدتشدهرداریاسدتکهلمسدهمیاسددتکدهفعالیدت

دهددکدهشدهرداری%استونشانمی61شهرداریدارد.چنانکهاشارهشد،ایننسبتمعادل

ایکدهدرزمیندهعمدرانشدهریوارائدهخددما شدهریدرکشورسوئدتنهابهعنوانموسسه

هلندنید مقامدا (.در8932:884شود)عسکریآزاد،موظفبهفعالیتاست،محسو نمی
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محلیحقاجرایتمامیاقداما وقوانینقضداییرادارنددکدهبدهنظدرآنهدابدرایمصدلحت

هداییماننددنظدمشهرداریضروریاست.اینمواردشاملاعمالقدر خودگردانیدرزمینه

(.درایدنکشدور8932:821عمومی،بهداشتوتعیینمالیدا شدهریاسدت)عسدکریآزاد،

یمانندمسائلانتظامی،نظا وظیسهوامورمهاجرانبرعهدهشهردارینهدادهشددهوحتیامور

ایدرکندارشودنی وظیسهارائهمشاورهبهشهروندانکهکمتربهعنوانیکمسئولیتتلقیمی

(.مطالعدهFleurke & Willmse, 2013: 71-87هداووظدایفشدهرداریاسدت)سدایرماموریدت

سدازیرنقشمهمتمرک زداییدرکشورهایمختلفجهتنیلبهکوچدکتطبیقیفوقبیانر

دولتاست.

ها(وعد کاراییموثرنمودارذیل،بیانررعللآسیبواحدهایاجراییمحلی)شهرداری

سدازیدولدتهسدتند،اداریکشدورکدهنهایتدامدانعیجهدتکوچدک-آنهادرنظدا حقدوقی

باشد.می
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 گیری نتیجه
یککشورآیینهتما نماینظموانتظا مدیریتدربخشعمومییککشورنظا اداری

ایسداختاریافته،منسد موگسدتردهاست.اصالحا مدیریتیواداریکشدور،نیازمنددبرنامده

هایوز برایتحققاهدافوراهبردهدایتحدولاداریهاوپروژهاستکهطیآنهمهطر 

کنددکدهبدرایحدلشود.مدیریتدولتینوینتاکیدمیبینیدریکافقزمانیمشخصپیش

سازی،اندازهدولترابهحداقلرساندایازمعضال بوروکراسیوز استباخصوصیپاره

تابهاینطریقازمناف شهروندانبهنحوموثرتریحمایتنمود.مدیریتدولتینوینباتاکیدد

لتنهبهعنوانتامینکنندهمستقیمخدما ،بلکهکوشدتادوبراصلنظار کنیدنهاجرا؛می

هایمهمدیکدهدرمددیریتدولتدیگروتسهیلکنندهعملکند.یکیازایدهدرقالبواسطه

شودایناستکهدولتبهجایپاروزدنبایدهددایتنمایدد.زیدرادولدتدرنوینمطر می

ضدعفوناکارآمددیبوروکراسدیتراست.شداهدمثدالنید سیاستر ارینسبتبهاجراموفق

سدازیامکدانارائدهتوانددبداخصوصدیشودکهدولتمیباشد.ل ادراینالروپیشنهادمیمی

خدما عمومیمطلو وتامیننیازهایعمومیرابهطورکارآمدتسهیلنماید.

وبداایازمعضال بوروکراسی،بایدازتوسعهآنجلدوگیرینمدودبنابراینبرایحلپاره

سازی،اندازهدولترابهحداقلرساندتابهاینطریدقازمنداف شدهروندانبدهنحدوخصوصی

موثرتریحمایتنمود.البتهتمرک زدایینی اهمیتبسیاریبرایمحدودکردنبوروکراسیو

رف معایبآندارد.بایددرنظرداشتکهیقینامهماستکدهدولدتضدمنکوچدککدردن

سازیبدونضدررقابدلدربهحس توانوظرفیتشباشد.بهطوریکهکوچکمقیاسخود،قا

پدد یرجامعدده(صددور گیددرد.ازآن دداکددههدددفتوجددهدررفدداهاجتمدداعی)اقشددارآسددیب

هایدقیقسازیبخشعمومی،بهبودکاراییاستبنابرایننیازاستاینامربابررسیکوچک

تدیازنظدرنیدرویانسدانیکارامددوسدایرمنداب هایدولدرزمینهعد کاهشظرفیتسازمان

سیاسیکشورکده-صور گیرد.اینمهمرابایددرنظرداشتکهباتوجهبهساختارحقوقی

شدود،لد اراهبدردهابدهتهدرانخدتممدیبسیطومتمرک درپایتختاستواصطالحاهمهراه

زدایدیجهدتنیدلبدهتدراکمسازیدولتهایاصلیتحققکوچکشرستمرک زداییازپیش

 باشد.اداریازتهرانمی-حقوقی
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بااینکهمقولهتمرک زداییدرایرانموضوعیاستکهحداقلازچهاردههپدیشتداکنون

هایهایمختلفآغازشدهودرقبالآنراهبردهاوسیاستهاوبادویلواستدولبهصور 

هداهمچندانمبدینوجدودتمرکد امداواقعیدتاجراییگوناگونیاتخاذواجدراگردیددهاسدت

باشد.بنابراینبایدچارهاساسیرادرکداهشگیریدرآنمیفعالیت،خدما ومراک تصمیم

گیریومدیریتیکشدوربدهنسد مددیریتاداریوسطو تصمیم-تمرک ازحاکمیتسیاسی

هدایاصدلیرخدوردبدهشدیوهای(دنبدالنمداییمتدابدابمحلیومدیریتتوسعهاستانی)منطقده

تمرک زداییوبارویکرداصالحا درساختارحکومتازتمرک تهرانوکشدورکاسدتهواز

طریددقگسددترشتمرک زدایددیزمینددهتوسددعهکشددوررافددراهمنمددود.طراحددینهددادیماننددد

ایانسانی،اجتماعیوسیاسدیاسدتتمرک زدایی،ساختنیکبنایفی یکینیستبلکهپروژه

یابد.هرانددازهابعدادمختلدفایدندرتعامال مختلفاجتماعی،سیاسیوحقوقیشکلمیو

تحولبهتردرکشوداحتمالموفقیتبیشتراست.

ای ادنظا »اصلسو قانوناساسیبر81البتهاینمهمنبایدمغسولبماندکههرچنددربند

،امدادراصدولمتعدددقدانونتاکیددشددهاسدت«اداریصحیحوح فتشکیال غیرضرور

اساسیازجملهاصولبیستوهشتمتاسدیویکدم،چهدلوسدو وچهدلوچهدار ؛دولدت

هاییهمچونآموزشوپرورشوتربیتبددنیدولتدیرایردانمکلفشدهاستکهدرمقوله

مینبرایهمه،تامینمسکنبرایافراد،بسترسازیای اداشتغال،تدامیناجتمداعیهمردانی،تدا

قدانوناساسدیکده44نیازهایاساسی:خوراک،پوشاک،بهداشتو...ومهمترازهمهاصدل

گرایینمایدوبهتامیننیدازافدرادبنیاندانستهاست،تصدیاقتصادکشوررایکاقتصاددولت

ملتباردازد.مسلمااجرایاصولفوقالد کرمسدتل  یدکدولدتفربدهونیازمنددتشدکیالتی

باشد.ازآن اییکهقانوناساسیمطابقاصلسلسلهمراتبقدوانین،مدافوقطویلمیعریضو

سدازیبایددتواندآنرالغونماید.پسقبلازکوچکباشدل اقانونعادینمیقوانینعادیمی

وظایفوکارکردهایدولتبهدقتبازبینیشودوفقطوظایسیدرحیطهدولدتبداقیبماندد

ایگوندهریامایلبهان ا آنهانیسدت.نقدشدولدتبایددم ددداوبدهکهبخشخصوصیقاد

تعریفشودکدهفقدطاجدرایخددما اساسدیراراسدابدهعهددهداشدتهباشددوآنچدهراکده

توانندبهتران دا دهنددبدهآنهداواگد ارکندد.چدراکدهبداوجدوداصدولهایدیررمیبخش
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.سازیدولتتقریبامحالاستال کرکوچکفوق



 پیشنهادات
شودکه:درپایانپیشنهادمی

گدریامدورمختلدفوعملیداتیو*راهبردپرهید حکومدتودولدتمرکد یازتصددی

گد اری،مشدیهدایسدتادیوعدالی،شدامل:خدطداربدهسدویفعالیدتبرعکسگرایشمعنی

رهایعد تمرک درسداختارسیاسدیکشدوگ اری،هدایت،نظار واجرایسیاستسیاست

سازیدولت(؛درعرصهعمل)نهصرفاتئدوری(اعمدالای)کوچکدرسطو بخشیومنطقه

زداییازتهرانبرداشت؛شودتابواسطهآنبتوانگامیموثردرراستایتراکم

*تهیهطر دولتمتناسب)الرویمناسباندازهدولت(ازطریقتعیینوتسکیدکاعمدال

سببرایدولتبعالوهتعریفمنطقیدولدتوتعیدینحاکمیتوتصدیوتشخیصح ممنا

تواندبرایادارهامور،ه ینهشود؛امکانا ومنابعیکهمی

هدایهایاعمالتصدیدولتدرحوزههایواگ اریوتوقفتوسعهبخش*شناختراه

هایدولتدیو...(وتعیدیناجتماعیواقتصادی)آموزشوپرورش،بهداشتودرمان،شرکت

گریدولت؛هایمناسببرایتوسعهفعالیتبخشغیردولتیبهموازا کاهشتصدیاهر

هدایبخدشهدایدولتدیوتوسدعهفعالیدت*تعییناهدافکمدیبدرایواگد اریتصددی

غیردولتی؛

وهدداوزارتخانددهتعدددادکدداهشودولددتکددالنال یتشددکنیتدددولیددقبازیاقدددامات*

در یدنراوزارتخانهیساختارلیتعدستیبایمهاوزارتخانهتعدادکاهش)،یدولتیهاسازمان

؛(باشدداشتهیپ

دولت؛یتیحاکممشاغلاحصاء*

دهندد،یمدان دا یگدریتصددیهداتیدفعالکهییهاشرکتیواگ اروانحاللادغا ،*

؛یامنطقهویاستاننیمسولبهشتریبیادارویمالارا یاختیاعطاخصوصبهوییتمرک زدا

بددهیشددهرتیریمدددنددهیزمدریددیاجرایهددادسددتراهیهدداتیددفعالازیبرخددیواگدد ار*

ها؛یاریدهبهییروستاتیریمدنهیزمدروهایشهردار
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تیریمددقدانونضدوابطیاجدراودولدتتیدحاکماعمدالتیدتقووهایتصدکاهش*

امور؛یواگ اردریکشورخدما 

ومدرد بدهشدتریبارا یداختیاعطداویتخصصدویاحرفدهیهاکانونونهادهاتیتقو*

؛یخصوصبخشویمردمینهادها

منظدوربدهآنهادرییتمرک زداهیروحتیتقوبرحاکممقاما دریسازفرهنگراهبرد*

؛یمالورانهیگمیتصم،ییاجرایهاتیصالحیاعطاباتوا یمحلیشوراهاراهیجایارتقا

ریسداواطالعدا یفناورازبهتروشتریباستسادهویشهرتیریمدیهاستمیسدرتحول*

(.کیالکتروندولت)مرتبطیهایفناور

شرساصلیاثربخشیراهبردهایفوقال کردوچی است:پیش

وجودارادهسیاسیقدرتمندباسهویژگیزیردرسطحملیوحکومتیوبینهیدا -الف

حاکمهکشوربرایاجرایراهبردها:

مصممباشد؛یعنیبرایاجرایآنهاتاحصولبهنتی هجدیباشدوبهآنهاایمدانداشدته.8

باشد.

هداوقدوایحکومدتوها،اقداما ونی عملکردهمهبخدش.منس مباشد؛یعنیسیاست2

اف اباشند.دولتدرسطو ملیومحلیبایکدیررهماهنگوهم

هبردهاوحصولبهاهدافآنپایداریداشدتهباشدد.مستمرباشد؛یعنیتااجراینهاییرا9

ودرمیانهکاررهانشود.

دیررآنکهراهبردهایم بوردرراستایاجراییدکسیسدتممنسد مباشدند.بندابراین- 

افد ازداییازتهرانموکولبهاجرایهمهآنهابهطورهماهندگوهدماثربخشیآنهادربحران

باشد.می
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 منابع
 ارسیف -الف

 ها کتاب

دولدتچروندهتوسدعهوتیریمدد،یدارحکومت،(8914)د،یویدهیو ،ومارکترنر، -
وآمدوزشیعدالموسسده:تهدراندو ،چداپان،یدمنورعبداسترجمده،م؟یباشداشتهکارآمد

.ی یربرنامهوتیریمدپژوهش

:هدرانتدو ،چداپ،رانیدادریدولتدتیریمددیهداچدالش،(8919)حسن،فرد،ییدانا -

.سمت

کدارکردونقدش)یادارنظدا درتحولا یکلدرسنامه،(8911)احمد،دیس،ییطباطبا-
وآمدوزشیعدالموسسده:تهدراندو ،چداپ،(تیریمددنیندویالروهابامتناسبدولت

.ی یربرنامهوتیریمدپژوهش

گا :تهراندو ،چاپپور،ونیهماهرم ترجمه،رفاههینظر،(8919)،یتونک،یت پتریف -

.یاجتماعنیتامپژوهشیعالموسسهونو

یطراحدیسدوبدهرانیدادریدیتمرک زداویدیتمرک گرا،(8935)باقر،محمدباف،یقال -
.تهراندانشراه:تهراناول،چاپ،متمرک مهینیالرو

اول،چداپ،کشوریادارویتیریمدنظا بهیراهبردنراه،(8913)باقر،محمدباف،یقال -

.نرارستان:انتهر

درتوسدعهچهار برنامهعملکردیابیارز،(8938)تهران،یاستانداری یربرنامهمعاونت -
.بودجهوبرنامهدفترتهران:،یفرابخشاموراول،جلد،(8913-8914)تهراناستان

ومطالعدهنهداد.تهدرانازیدیتمرک زدااندازچشم،(8914)،یشهرسازومسکنوزار -
،تهران:وزار مسکنوتهرانجام طر فرادستمطالعا ،یشهرتوسعهیهاطر هیته

شهرسازی.

یمبدانواصدولران،یدایاسدالمیجمهدوریاساسدحقوق،(8919)محمد،دیس،یهاشم -
. انیم:تهرانهشتم،چاپاول،جلد،نظا یکل

 .سمت:تهرانچهار ،چاپاول،جلد،یقیتطبیدارحقوق،(8939)،یمهدهداوند، -
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سدال،ندورکیدپفصلنامه،«نینویدولتتیریمدیتنرناها»،(8914)،یمهددیس،یالوان -

.9شمارهسو ،

یددیتمرک زداویددیزداتددراکمشیهمددا ینتددا»،(8939)ن،یحسددمحمددد،ی دیددیپدداپل -
دانشدراهاسدسندماه،تخدت،یپایدیتمرک زداوییزداتراکمشیهمامقاو م موعه،«تختیپا

.مدرستیترب

بدرتصددیاعمدالوحاکمیدتاعمالنظریهتأثیربرتأملی»،(8916)عباس،زاده،توازنی -

،«ایدرانادارینظدا سداختاراصدال هدایبرنامدهودولتدیهدایسازمانبرحاکمحقوقیرژیم

.68شماره، دهمیسسال،پژوهشوم لسفصلنامه

درتهدرانازیادار-یحقدوقیدیزداتدراکم»،(8935)،یزرشدرمحمددومحمد،یجالل -

.45شماره،81دوره،یاسالمحقوقپژوهشنامه،«یاساسقانوناصولپرتو

بددریلددیتحل:رانیددادریاداراصددالحا »،(8919)،یعباسددبددهیطوحسددنفددرد،ییدانددا -

.23شماره،86دوره،رفتاردانشورفصلنامه،«دولتیسازکوچک

پرتدودرقدواکیدتسکتحدوو »،(8935)فاطمده،،ی محمددیع ن،یحسدمحمد،یارع-

.93شماره،یحقوققا یتحق،«یمیتنظیحکمران

چند:تهرانیسامانده»،(8936)،ی دییپاپلنیحسمحمدو(میرح)ییحیدیس،یصسو-

.9شماره،98دوره،ییایجغرافقا یتحقفصلنامه،«نکته

خددما تیریمددقدانون»،(8939)،یاندغسرمدهیفهویمالکمحمدرضاومیمر،یطهران -

کشور شدماره،28دوره،راهبدردوم لسفصلنامه،(«یشنهادیپیراهبردهاویمباناصول،)ی

93.

یدیتمرک گرا»،(8913)،یپورموسدیموسددیسوپناهع  اریبختومحمدباقرباف،یقال-

،(«سدنند :یمدوردمطالعده)شهرییفضاساختارویکی یفگسترشبرآناثرا وییفضا

.92شماره،3دوره،ییایجغرافیفضافصلنامه

درتختیپایساماندهیهاتیاولونییتعویبررس»،(8936)،[ررانید]ومحمد،یارهیم -

.81شماره،5دوره،طیمحیداریپاوایجغراففصلنامه،«رانیا



 11اداریازتهران-زداییحقوقیراهبردیموثربرایتراکمسازیدولت؛کوچک
 

اسداهلل،یاوری - حقدوقالعدا مط،«یحقدوقیگدرمیتنظدمسهدو بدریدرآمدد»،(8939)،
 .2شماره،6دوره،یعموم


 نامه پایان

یدموکراسدداصددولپرتددودرشددوراهانظددا لیددتحل،(8919)جددواد،ندوشددن،یصددباغ -

.یبهشتدیشهدانشراهارشد،یکارشناسنامهانیپا،یمشارکت
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